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GOLF. Tillbaka på rätt spår efter tuffa år av sjukdom

Sara Ardström  
i delad ledning

Tävlingen spelas på Vasatorp GK 
och Sara delar ledningen med 
Amanda Sträng från Botkyrka, 
båda har två under par.

– Jag har spelat stabilt, slagit 
rakt och haft en smart strategi. 
Jag har slagit spoon på alla hål 
utom ett och lagt upp mig på fa-
voritavstånd för att ha helslag 
kvar till green, berättar hon.

Skönt lyft
Sara inledde med en 72-runda i 
onsdags och hade samma score 
på torsdagen.

Nu är hon på väg mot årsbästa 
och ett skönt lyft. Bästa resulta-
tet i år är åttondeplatsen i S:t Ibb 
Open.

Sara spelade på Europatouren 
2011 och 2012 men karriären fick 
ett stopp när hon drabbades av 
två diskbråck och sedan giftstru-
ma. 

Karlstadstjejen beslutade sig 

för att starta om på Nordea Tour 
hemma i Sverige.

– Det som händer nu är verkli-
gen skönt. Jag har kämpat stenhårt 
och blev friskförklarad i februari.

Ifjol blev hon blir första idrotts-
kvinnan som använde crowd 
investing för att finansiera kar-
riären. Sara försökte sälja 2300 
andelar för 100 kronor styck via 
sportbörsen tradeinsports.com. I 
utbyte mot de 230 000 kronorna 
i riskkapital som Sara hoppades 
ta in skulle investerarna få 30 
procent av de prispengar hon 
vann under tre år från och med 1 
november 2013.

Starkt, ”Carro”
– Tyvärr sålde jag inte många an-
delar. Investerarna väljer att sat-
sa på killar i stället och det känns 
väldigt tråkigt och orättvist.

Taktiken inför sista speldagen?
– Ett slag i taget!

Saras klubbkompis Caroline 
Larsson är delad 34:a på tio över 
och på rätt sida kvalgränsen. 
”Carro” är benamputerad efter 
en cancersjukdom och visar nu 
att hon verkligen kan konkurrera 
med tjejerna på touren.

Per Mårtensson

Sara Ardström, 25, från 
Karlstad GK har ett par tuffa 
golfår bakom sig.

Nu är hon tillbaka på rätt 
spår. Sara delar ledningen i 
Frontwalker Open på nordis-
ka proffstouren Nordea Tour 
efter två speldagar.

Sara Ardström från Karlstad golfklubb är i delad ledning efter två 
speldagar i den nordiska proffstävlingen Frontwalker Open på Norde-
atouren. Sista rundan spelas under fredagen. Ett skönt lyft efter ett 
par tuffa år. FOTO: HELENA KARLSSON/NWT ARKIV 

RIDSPORT. ”De flesta duktiga elitryttarna kommer” 

Tolfte upplagan av  
Carlstad Sun Summercup

Årets upplaga av Carlstad Sun 
Summercup är den tolfte i ord-
ningen. Det kommer att göras 94 
starter under tävlingen och det är 
något färre än ifjol. 

– Anledningen är att det har varit 
fler stora tävlingar under våren än 
tidigare och många redan är färdig-
kvalade till SM, säger Lisa Lundin. 

Men trots att det blir något färre 

starter än tidigare är intresset för 
tävlingen att betrakta som stort. 
Ryttare kommer från Skåne i söder 
till Sundsvall i norr och det kom-
mer även en deltagare från Norge. 

– Vår tävling är omtyckt och 
många prickar tidigt in den i sin ka-

lender. De flesta duktiga elitryttar-
na kommer, informerar Lundin. 

Huvudklassen under helgen he-
ter FEI Individuella mästerskaps-
programmet och den avgörs klock-
an 12 på söndag. 

Det värmländska hoppet i den 
klassen ställs till Victoria Skoglund, 
från Björklidens ryttarsällskap, och 
Diglett. I klass 4, FEI lagtävlanspro-
gram för kategori D, deltar Ebba 
Renström från Åmål och Alexandra 
Davidsson från Lillerud.  I klass 5, 
FEI lagtävlansprogram för katego-
ri C, ställs de värmländska hoppen 
till Equality riders Jonna Malmberg 
och Nicole Jacob från Grums. 

Mikael Solberger

I helgen är det dags för Carl-
stad Sun Summercup. 

Tävlingen avgörs på Karlstad 
ridklubb och det handlar om 
nationell ponnydressyr. 

– De flesta duktiga elitryt-
tarna kommer, berättar täv-
lingsledaren Lisa Lundin.

NÅGOT FÄRRE STARTER

”Anledningen är 
att det har varit 

fler stora tävlingar un-
der våren än tidigare 
och många redan är 
färdigkvalade till SM.”
Lisa Lundin

SPEEDWAY. Griparna–Valsarna 56–34

Valsarna chanslösa

Hemmalaget satte full gas direkt 
och vann de första tre heaten 
med förkrossande 14–4.

– Det var struligt. Det var många 
krascher som drabbade oss, säger 
Dick Gulbransgård, ordförande i 
Valsarna.

Det dröjde till heat fem innan 
Valsarna gick segrande ur ett 
heat då Robin Thörnkvist och 
Anders Mellgren ordande en 
femetta.

Men hoppet blev kortvarigt. 

Griparna vann de tre efterföljan-
de heaten med 5–1, 5–1, och 4–2.

– Banan var stenhård, de var 
snäppet vassare i starterna och 
då var heatet kört sen, säger Gul-
bransgård.

Det var klasskillnad och Nykö-
pingslaget vann till slut med 56–
34. Hagforsingarna lyckades en-
dast vinna två av de 15 heaten.

– De har många duktiga stjär-
nor som givetvis kör i ett helt an-
nat tempo, konstaterar Valsarnas 
ordförande. 

Poäng, Valsarna: Krzysztof 
Jablonski 12, Viktor Palovaara 7, 
Robin Thörnkvist 5, Anders Mell-
gren 5, Juha Hautamäki 5.

David Snårelid

Griparna var bättre från 
början till slut och vann 
komfortabelt med 56–34. 
Valsarna som saknade vik-
tiga förare hade en tuff kväll 
i Nyköping.

FOTBOLL. Solberg och Astvald klev av med skador

Chansfattigt när

Smånätt spel i försvaret och ett 
dåligt passningsspel över lag 
bäddade inte för någon gladfot-
boll på Stora Valla. Öster skulle 
vinna rättvist med 0–2, men helt 
utan att briljera. Och om matchen 
började med en kalldusch för DIF 
så blev det sju resor värre i slutet 
då både lagkaptenen Tobias Sol-
berg och Marcus Astvald utgick 
skadade.

Men vi börjar från början.
I sitt första anfall tog sig Marcus 

Bergholtz förbi Daniel Sundgren 
och tunnlade iskallt in bollen mel-
lan benen på August Strömberg.

Spelet böljade sedan fram och 
tillbaka utan några tydliga inten-
tioner från något av lagen. Och 
förutom Marcus de Bruins avslut 
rakt i Alexander Nadjs målvakts-
handskar, så dröjde det ända till 
den 22:a minuten innan nästa rik-
tiga målchans dök upp, då Östers 
Freddy Söderberg skickade bollen 
i Strömbergs vänstra stolpe. 

Chansfattigt
Degerfors offensiv gick allt som of-
tast genom Ferhad Ayaz som med 
sin styrka i en-mot-ensituationer 
och starka löpning jobbade in flera 
bollar i straffområdet. Adresse-
ringen var det värre med. Likaså 
hade Niklas Klingberg, Marcus 
Astvald och Erik Jernberg några 
fina kombinationer i offensiven 
men inte heller de kom till några 
kvalificerade avslut.

Sju minuter innan halvtid satte 
i alla fall Erik Jernberg Alexander 
Nadj på prov då han fyrade av en 
välknorrad frispark.

Öster stressade högt på planen 
och Degerfors hade långa stunder 
svårt att få bollen från egen plan-
halva och därmed möjlighet eta-
blera något eget spel. DIF vann 
avsluten i första halvlek men det 
var gästerna som skapade farlighe-
terna och 0–1 i halvtid kunde lika 
gärna ha varit 0–2.

Castro-Tello saknades
Det är tydligt hur värdefull en Se-
bastian Castro-Tello i bra form är 
för de rödvita. Han har, utan över-
drift, varit lagets och hela planens 
gigant de senaste matcherna då 
det gått bra för DIF, och när han nu 
saknades i startelvan – han blev in-
bytt i andra halvlek – var det fina 
spelet med ens som bortblåst.

Castro-Tello, som varit krasslig 
de senaste dagarna, informerade 
tränarna Patrik Werner och Jonas 
Lindskog innan matchen att han 
var tillgänglig men förmodligen 
inte skulle orka spela mer än tio 
minuter. Han kom in med 28 kvar. 

Ett desperat beslut från tränar-
nas sida kan tyckas.

– Vi valde att chansa med Cast-
ro-Tello eftersom vi körde fast hela 
tiden. Han har ju varit en bidrag-
ande orsak till att vi fått till det 
framåt den senaste tiden. Men det 
blev ingen vidare effekt och det var 
väl kanske inte rättvist mot honom 
heller. Men vi kände som sagt att vi 
var tvungna att göra något, säger 
Patrik Werner.

Samtidigt klev också Emil Hed-
zén in i handlingen då han ersatte 
Peter Samuelsson på topp. Och 
Hedzén fick en bra möjlighet i den 
79:e minuten då han sånär nådde 
ett fint inlägg med huvudet från 
Daniel Sundgren. Men i det läget 
var matchen mer eller mindre av-
gjord eftersom Östers Alexander 

FÖRLUST. Det blev ingen tredje 
raka seger för Degerfors IF. 

Mot Öster stämde nämligen 
inte mycket i hemmaspelet.

Laget fick också en mardröms-
start då gästerna förvånansvärt 
enkelt rullade in 0–1 redan efter 
73 sekunder.
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ETT STEG
TILLBAKA
”Vi har 
varit bra 
en period 
nu men i 
dag var vi 
tillbaka och 
gjorde en 
sämre pre-
station.”
Patrik   
Werner


